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1. Držiteľ

Č.

POTVRDENIE
Len pre použitie na území Európskeho spoločenstva

Nariadenie Rady (ES) č. 338/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1808/2001 o ochrane
voľne žijúcich druhov živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi
2. Miesto povolené pre umiestnenie živých exemplárov druhov
uvedených v prílohe A, ktoré boli nadobudnuté z voľnej prírody

3. Vydávajúci výkonný orgán

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
ŽIADOSŤ

Odbor ochrany prírody a krajiny
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava, Slovenská republika
4. Opis exemplárov (vrátane označenia, pohlavia a dátumu
narodenia u živých živočíchov)

5. Čistá hmotnosť (kg)

7. Príloha CITES

6. Množstvo

8. Príloha ES

9. Pôvod

10. Krajina pôvodu

11. Povolenie č.

3

16. Vedecký názov druhu

17. Bežný názov druhu

12. Dátum vydania

13. Členský štát dovozu

14. Doklad č.

15. Dátum vydania

18. Týmto potvrdzujeme, že vyššie opísané exempláre:

1

boli nadobudnuté z voľnej prírody v súlade s právnymi predpismi platnými vo vydávajúcom členskom štáte;

2

sú opustenými exemplármi alebo exemplármi, ktoré unikli a boli odchytené v súlade s právnymi predpismi platnými vo vydávajúcom členskom štáte;

3

sú exemplármi živočíšnych druhov, narodené a odchované v zajatí alebo sú umelo vypestovanými exemplármi rastlinných druhov;

4

boli nadobudnuté v alebo dovezené do spoločenstva v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 338/97;

5
6

boli nadobudnuté v alebo dovezené do spoločenstva pred 1. júnom 1997 v súlade s ustanoveniami nariadenia (EHS) č. 3626/82;

7

boli nadobudnuté v alebo dovezené do vydávajúceho členského štátu predtým, ako sa na jeho územie začali vzťahovať ustanovenia nariadení
uvedených v bodoch 4 a 5 alebo CITES;

8

sú určené na použitie pre vedecký rozvoj/chov alebo rozmnožovanie/výskum alebo vzdelávanie alebo na iné účely, ktoré neohrozia daný druh.

boli nadobudnuté v alebo dovezené do spoločenstva pred 1. januárom 1984 v súlade s ustanoveniami CITES;

19. Tento doklad sa vydáva za účelom:

1

potvrdenia, že exemplár, ktorý má byť (opätovne) vyvezený, bol nadobudnutý v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane príslušného druhu;

2

udelenia výnimky pre exempláre druhov uvedených v prílohe A zo zákazov týkajúcich sa komerčných aktivít uvedených v článku 8 (1) nariadenia (ES)
č. 338/97;

3

schválenia premiestnenia živého exempláru druhu uvedeného v prílohe A v rámci spoločenstva z miesta uvedeného v povolení na dovoz alebo v
akomkoľvek inom potvrdení.

20. Poznámky:
K žiadosti prikladám potrebné listinné dôkazy a vyhlasujem,
podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia, že všetky údaje sú
pravdivé.
Vyhlasujem, že žiadosť o povolenie/potvrdenie pre vyššie
uvedené exempláre nebola v minulosti zamietnutá.

Meno žiadateľa

Podpis

Miesto a dátum

55 309 1

IV/04

Pokyny a vysvetlivky
1.

Presný názov alebo meno a adresa držiteľa potvrdenia, nie jeho zástupcu.

2.

Vypĺňať len v prípade živých exemplárov nadobudnutých z voľnej prírody, ktoré sú z druhov
uvedených v prílohe A.

4.

Opis musí byť podľa možnosti čo najpresnejší a musí obsahovať trojpísmenový kód v súlade
s prílohou V nariadenia (ES) č. 1808/2001.

5./6. Použite jednotky množstva a/alebo čistej hmotnosti v súlade s jednotkami, ktoré sú uvedené v prílohe
V nariadenia (ES) č. 1808/2001.
7.

Uveďte číslo prílohy CITES (I, II alebo III), v ktorej je druh k dátumu vydania povolenia/potvrdenia
uvedený.

8.

Uveďte písmeno prílohy nariadenia (ES) č. 338/97 (A, B alebo C), v ktorej je druh k dátumu vydania
povolenia/potvrdenia uvedený.

9.

Na označenie pôvodu použite jeden z nasledujúcich kódov:
W Exempláre nadobudnuté z voľnej prírody
R Exempláre pochádzajúce z farmového zariadenia
D Živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na komerčné účely a rastliny uvedené v
prílohe A umelo vypestované na komerčné účely v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č.
1808/2001, ako aj ich časti a deriváty
A Rastliny uvedené v prílohe A umelo vypestované pre nekomerčné účely a rastliny uvedené v
prílohách B a C umelo vypestované v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj
ich časti a deriváty
C Živočíchy uvedené v prílohe A odchované v zajatí na nekomerčné účely a živočíchy uvedené v
prílohách B a C odchované v zajatí v súlade s kapitolou III nariadenia (ES) č. 1808/2001, ako aj
ich časti a deriváty
F Živočíchy, ktoré sa narodili v zajatí, ale ktoré nespĺňajú kritériá kapitoly III nariadenia (ES) č.
1808/2001, ako aj ich časti a deriváty
I
Zaistené, zhabané alebo prepadnuté exempláre (1)
O Exempláre nadobudnuté predtým, ako sa na ne začal vzťahovať dohovor (1)
U Pôvod neznámy (musí byť zdôvodnený)

10. až 12. Krajinou pôvodu je krajina, v ktorej boli exempláre nadobudnuté z voľnej prírody, narodené a
odchované v zajatí, alebo umelo vypestované.
13. až 15. Členský štát dovozu je členský štát, ktorý vydal povolenie na dovoz pre príslušné exempláre.
16.

Vedecký názov musí byť v súlade so štandardnou literatúrou pre názvoslovie, ktorá je uvedená
v prílohe VI nariadenia (ES) č. 1808/2001.

18.

Uveďte podľa možnosti čo najviac podrobných údajov a odôvodnite, ak ste neuviedli niektoré z vyššie
požadovaných informácií.

__________________________________

(1) Možno použiť len spolu s iným kódom pôvodu.

